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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Reumatoid artrit, RA, är en systemisk, autoimmun och livslång sjukdom. 
Runt 2 000 personer nydiagnostiseras i Sverige varje år. Kvinnor drabbas i högre grad 
än män.  
Syfte: Syftet var att beskriva personers upplevelse av att leva med reumatoid artrit.  
Metod: En litteraturöversikt baserad på 14 artiklar med kvalitativ ansats.  
Resultat: RA påverkar hela livet, fysiskt, psykiskt och socialt. Den är högst individuell, 
orsakar smärta, förlust och sorg. Vardagsliv och relationer förändras och personen 
med RA tvingas till anpassning och förändring. Många behöver hjälp av familjen och 
samhället. RA innebär också en livslång behandling och kontakt med vården.  
Slutsatser: Vid omvårdnaden av personer med RA, kan sjuksköterskan genom ett 
personcentrerat förhållningssätt, fånga upp varje persons unika upplevelse av livet och 
sjukdomen. Det är också viktigt att vara medveten om att upplevelsen av RA kan vari-
era från en dag till en annan och att ta personen på allvar. Sjuksköterskan kan också 
ha en viktig roll i att upptäcka sjukdomen.  
  
Nyckelord: Kronisk sjukdom, livsomställning, personcentrerad omvårdnad, reuma-
toid artrit, sorg.



Summary 
 
Main title: Pain, sorrow and a new life 
Subtitle: A literature review on people's experience of living with rheumatoid arthritis 
 
Background: Rheumatoid arthritis, RA, is a systemic, chronic inflammatory autoim-
mune disease. Every year about 2 000 persons are diagnosed with RA in Swe-
den. Women are more affected than men are.  
Aim: The aim was to describe people’s experience of living with rheumatoid arthritis.  
Method: A literature review containing 14 articles with a qualitative approach.  
Result: RA greatly impacts one’s life, physically, mentally and socially. The dis-
ease is highly individual, and causes pain, loss and grief. Everyday life and relations 
changes and the person with RA is forced to adaption and adjustment. Many people 
need support from family and society. RA also means a life-long treatment and contact 
with the healthcare system.  
Conclusion: With a person-centered care approach, the nurse is able to capture 
every person's unique experience of life and the disease, when caring for a person with 
RA. It is also important to be aware that the experience of RA can vary from one day to 
another and to take the persons own experience seriously. To detect RA, the nurse can 
play an important role. 
  
Keywords: Chronic disease, life adjustment, person-centered care, rheumatiod ar-
thritis, sorrow. 
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Inledning 

Reumatoid artrit, RA, eller ledgångsreumatism, är en gammal sjukdom. Spår efter den 
har hittats på 3 000 år gamla skelett, men det var först under 1850-talet som den be-
skrevs och fick sitt namn (Rantapää Dahlqvist & Klareskog, 2017). RA är vanlig i stora 
delar av världen, men prevalensen är något högre i norra Europa och Nordamerika än 
i övriga världen. Sjukdomen finns knappt alls i vissa delar av Afrikas landsbygd. Av 
Sveriges vuxna befolkning beräknas cirka 0,5 - 1 procent ha RA och runt 2 000 perso-
ner nydiagnostiseras per år (Socialstyrelsen, 2012). De som insjuknar är i alla åldrar, 
även om risken ökar med åren, och det är minst dubbelt så många kvinnor som män 
som drabbas (Jeffery, 2014; Kiadaliri, Kristensen & Englund, 2017). Förutom lidandet 
som sjukdomen kan medföra, är ytterligare en aspekt de stora ekonomiska kostnader 
som RA förknippas med. Effektiv och bra behandling minskar på sikt den ekonomiska 
bördan både för individen, familjen och samhället (Smolen et al., 2016; Strand & 
Khanna, 2010). 
 
RA är en systemisk sjukdom som påverkar hela kroppen, fysiskt och psykiskt, men 
även hela livet och livssituationen för de som drabbas. Kunskap om sjukdomen som 
sådan, men också om hur det är att leva med RA, är viktig i samband med bemötandet 
av dessa personer med familj för att kunna ge en god och säker vård. Den som arbetar 
som sjuksköterska kommer förr eller senare, oavsett arbetsplats, att träffa någon med 
en reumatisk sjukdom. Personer med RA finns, förutom i primärvården och på reuma-
tologkliniker, även i kommunal verksamhet och på olika vårdavdelningar.   
 

Bakgrund 

Reumatoid artrit 
RA är en av flera autoimmuna, reumatiska sjukdomar som ingår i rörelseorganens 
sjukdomar (Socialstyrelsen, 2012). Det är en systemisk och inflammatorisk sjukdom 
som ger ökad aktivitet i immunsystemet. Orsaken till RA är inte helt känd, men det 
tros handla om ett komplext samspel mellan arv, miljö och tillfälligheter (Gibofsky, 
2012; Klareskog et al., 2009; McInnes & Schett, 2011). Rökning är en stor riskfaktor, 
men det finns även kopplingar mellan utvecklandet av RA och exempelvis vissa infekt-
ioner (Gibofsky, 2012; Klareskog et al., 2009) och övervikt (Dar et al., 2017). Expone-
ring för kiseldioxiddamm, som uppstår vid arbete med sten och grus, är också en risk 
(Klareskog et al, 2009; McInnes & Schett, 2011) Antalet personer med RA har ökat de 
senaste 15 åren beroende på en allt större och äldre befolkning (Kiadaliri et al., 2017). 
Risken att drabbas ökar med åren och det är fler kvinnor än män som får RA (Jeffery, 
2014; Kiadaliri et al., 2017). Den som insjuknar i artrit före 16 års ålder får diagnosen 
juvenil idiopatisk artrit (Jeffery, 2014). Att kvinnor är mer drabbade än män kan bland 
annat ha en hormonell förklaring, men kan även bero på en ojämlik tillgång till be-
handling och att kvinnor inte alltid svarar lika bra på behandlingen (Kiadaliri et al., 
2017). Socialstyrelsen (2014) har även kunnat se regionala och socioekonomiska skill-
nader när det gäller tillgång till olika behandlingar. 
  
En så tidig upptäckt, diagnostisering och behandlingsstart som möjligt är högst väsent-
ligt för att förbättra sjukdomsförloppet, men i dag kan sjukdomen missas inom pri-
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märvården, samtidigt som det kan dröja innan personen får en tid inom specialistvår-
den (Socialstyrelsen, 2014). Dessutom kan det ta tid innan individen själv reagerar och 
söker vård.  
 

Symtom 
Vid RA uppstår inflammation i ledhinnorna (Gibofsky, 2012; McInnes & Schett, 2011). 
Symtomen kan till en början vara diffusa, med allmän sjukdomskänsla, sömnrubb-
ningar och ospecifika smärtor i leder, muskler och skelett (Rantapää Dahlqvist & Kla-
reskog, 2017). I allmänhet drabbas små leder i händer och fötter först, ofta symmetriskt 
med svullnad och smärta som följd (Metwaly, Taha, El-Wahab Seliem & Sakr, 
2017; Jeffery, 2014). Morgonstelhet som dröjer kvar i över 30 minuter är ett annat ti-
digt tecken, liksom att det smärtar vid tryck på fingrarnas och tårnas leder. Andra all-
mänt förekommande symtom är extrem trötthet, så kallad fatigue, liksom aptitlöshet, 
viktförlust och låggradig feber (Jeffery, 2014).  
 
Diagnosticering sker bland annat genom anamnes, ledpalpation, olika röntgenunder-
sökningar och blodprover (Jeffery, 2014). Ungefär två tredjedelar av personerna har 
smygande symtomdebut under veckor till månader, men hos övriga är det ett mer akut 
förlopp under några dagar eller någon vecka (Rantapää Dahlqvist & Klareskog, 2017). 
  
RA har en systemisk karaktär och kan även beröra andra organ (Gibofsky, 
2012; Jeffery, 2014; Klareskog et al., 2009; McInnes & Schett, 2011). Sjukdomens ak-
tivitet, uttryck och allvarlighetsgrad varierar från person till person, men den leder 
ofta, i synnerhet utan snabb och effektiv behandling, till att brosk och skelett bryts ned 
när inflammationen breder ut sig (Gibofsky, 2012; Jeffery, 2014; McInnes & Schett, 
2011). Då är risken att kroppsdelar deformeras, vilket leder till funktionsförlust. Föru-
tom händer och fötter, hör leder i anklar, armbågar, skuldror och knän till de som ofta 
drabbas, men egentligen kan alla leder beröras och till exempel kan förmågan att 
öppna munnen, tugga, tala och andas påverkas (Jeffery, 2014). För de flesta går sjuk-
domen i skov med perioder då sjukdomen är mer aktiv, trots aggressiv behandling 
(Firth, 2012). För andra kan sjukdomen gå i remission, med låg sjukdomsaktivitet och 
då märks den knappt alls, medan RA för en mindre grupp blir en svår och allvarlig 
sjukdom, utan perioder med lägre sjukdomsaktivitet.  
 

Behandling 
RA är en kronisk sjukdom och syftet med behandlingen är att dämpa sjukdomsaktivi-
teten och om möjligt få remission med så få besvär som möjligt (Jeffery, 2014; Klare-
skog et al., 2009; Smolen et al., 2016; Socialstyrelsen, 2012; Svensk reumatologisk för-
ening, 2018). Med kontroll över inflammationen förebyggs och bromsas permanenta 
skador på leder och andra organ. Dessutom minskar risken för ett mer allvarligt för-
lopp med systemiska komplikationer, och det gör att rörligheten bibehålls med lägre 
funktionsnedsättning som följd. Det i sin tur kan öka välmåendet (Gibofsky, 2012; So-
cialstyrelsen, 2012).  
  
Det viktigaste för en lyckad behandling är att sjukdomen diagnostiseras tidigt så att 
behandlingen kan påbörjas (Jeffery, 2014; Klareskog et al., 2009; Smolen et al., 2016; 
Socialstyrelsen, 2012; Svensk reumatologisk förening, 2018). Framförallt handlar det 
om sjukdomsmodifierande läkemedel, Disease Modifying Anti-Rheumatic Drugs, 
DMARD:s. DMARD:s har olika mekanismer, men med ett liknande resultat och kan 
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användas i olika kombinationer. De två huvudgrupperna är dels syntetiska DMARD:s, 
dels biologiska. De sistnämnda har på senare år fått en allt större betydelse (Klareskog 
et al, 2009; Svensk reumatologisk förening, 2018) och då framförallt olika TNF-häm-
mare med antiinflammatorisk verkan. Ett av de viktigaste läkemedlen är syntetiska 
metotrexat, som ska finnas med i den första behandlingsstrategin (Klareskog et al., 
2009; Smolen et al., 2016). Även inflammationsdämpande läkemedel, som NSAID och 
glukokortikoider, är vanliga (Crawford & Harris, 2015). Behandlingen bygger på ge-
mensamma diskussioner mellan professionen och personen med RA (Smolen et al., 
2016; Svensk reumatologisk förening, 2018). Det är även viktigt med täta och regel-
bundna kontroller och att justera behandlingen efter hand. Att lindra smärtan är en 
stor del av behandlingen, inte minst då både den och fatigue kan bli en del av den fy-
siska funktionsnedsättningen (Strand & Khanna, 2010). Ibland används även kirurgi 
för att byta ut leder och rätta till felställningar (Jeffery, 2014). 
 
På senare år har forskningen kunnat klarlägga mer kring patofysiologin och behand-
lingen har därför blivit allt bättre (Klareskog et al., 2009; McInnes & Schett, 2011). Till 
exempel har svåra och okontrollerade inflammatoriska symtom som vaskulit, subku-
tana knutor/noduli, ögoninflammationer och amyloidos/proteininlagringar, blivit allt 
ovanligare (Jeffery, 2014; Klareskog et al., 2009). Även lever och njurar kan påverkas, 
men vad som beror på sjukdomen och vad som beror på läkemedel kan vara svårt att 
urskilja (Jeffery, 2014). Personer med RA löper större risk än friska att dö i förtid 
(Gibofsky, 2012; McInnes & Schett, 2011; Socialstyrelsen, 2012).  
 
Vid sidan av den farmakologiska behandlingen är en snabb och tidig start på rehabili-
teringen och omvårdnaden från det multidisciplinära teamet en stor del av behand-
lingen (Jeffery, 2014; Socialstyrelsen 2012; Walker, 2012). I teamet kring personen 
med RA kan läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kuratorer, psy-
kologer, ortopedtekniker och dietister finnas med (Hagel, 2012). Teamrehabilitering 
har haft bra effekt genom högre välbefinnande och bättre kondition. Riktlinjerna 
från Svensk reumatologisk förening (Alenius et al., 2018) lyfter fram värdet av att re-
habiliteringen är individanpassad och behovsstyrd, stödjer goda levnadsvanor, moti-
verar till ökad fysisk aktivitet och leder till förbättrat välbefinnande. Förutom symtom 
som hör till själva sjukdomen, kan det handla om psykisk ohälsa och låg tilltro till den 
egna förmågan som behöver stärkas (Alenius et al., 2018).  
 

Sjuksköterskans roll vid RA 
Patientundervisning är en av sjuksköterskans viktigaste omvårdnadsåtgärder vid RA 
(van Eijk-Hustings et al., 2012). Att stärka hanteringsstrategierna och känslan av att 
ha makt och kontroll över livet är viktiga delar, liksom att personerna stöttas under 
hela sjukdomstiden. Sjuksköterskan ska även lära känna personen så att hon eller han 
kan uppfatta psykosociala problem och minska risken för ångest och depression 
(van Eijk-Hustings et al., 2012). Att arbeta aktivt med olika livsstilsfrågor och egenvård 
är också stora delar, som smärthantering, uppmuntran till träning och att lära sig vad 
som är en lagom aktivitetsnivå (Alenius et al., 2018). Med mild och regelbunden mot-
ions- och styrketräning stärks musklerna kring lederna, stabiliteten förbättras och stel-
heten lindras (Swanson & Pfenning, 2011). Lederna ska inte utsättas för alltför mycket 
stress och framförallt inte när de är mycket svullna. Eftersom övervikt belastar lederna 
är det viktigt att personen håller en hälsosam vikt (Alenius et al., 2018; Swanson 
& Pfenning, 2011). En del av sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder är också att hjälpa 
personen att hitta former för att sova bättre (Alenius, et al., 2018).  
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I framförallt kommunal verksamhet och slutenvård har sjuksköterskan en viktig upp-
gift i att uppmärksamma behovet av symtomlindring, där smärthantering utgör en stor 
del (Oliver, 2009). Sjuksköterskan behöver tänka på att det kan finnas en rädsla för 
smärta, liksom att stora mängder farmakologisk smärtlindring kan ge biverkningar. 
Massage kan vara ett alternativt sätt att minska smärtorna på vid RA, liksom termote-
rapi, det vill säga att använda sig av värme och kyla (Metwaly et al., 2017). En del per-
soner kan dessutom ha svårt att svälja, vilket behöver uppmärksammas (Oliver, 
2009). Sjuksköterskan kan behöva göra en bedömning av personens nutritionsstatus 
och uppmuntra till små, frekventa och anpassade måltider med tillskott av protein, vi-
taminer (Crawford & Harris, 2015) och mineraler (Swanson & Pfenning, 2011). När 
personer med RA vårdas, behöver sjuksköterskan bedöma gångförmågan och anpassa 
miljön för att undvika hinder, liksom identifiera svårigheter i fin- och grovmotoriken 
för att kunna erbjuda olika hjälpmedel (Crawford & Harris, 2015).  
  
Sjuksköterskor med god kunskap om RA kan spela en viktig roll när det gäller att upp-
täcka sjukdomen tidigt och sedan hålla symtomen i schack (van Eijk-Hustings et al., 
2012). Sjuksköterskan kan möta personer med RA i alla vårdsammanhang. Många be-
handlas i dag inom primärvården (Socialstyrelsen, 2012) och Walker (2012) menar att 
sjuksköterskor inom alla typer av verksamhet borde ha mer kunskap om RA för att 
bättre kunna möta personens omvårdnadsbehov. Förutom specifik RA-omvårdnads-
kunskap, handlar det även om kunnande kring patofysiologin och om de problem och 
sjukdomskonsekvenser som personen upplever. För sjuksköterskan är det en utma-
ning att uppmärksamma det som personen uttrycker och finna de egna och läkande 
resurser som finns hos personen (Ekman et al., 2011). Det är även viktigt för att stärka 
förtroendet i relationen.  

Personcentrerad omvårdnad 

Grunden för alla vårdens professioner är de sex kärnkompetenserna; personcentrerad 
vård, teamsamverkan, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckl-
ing, säker vård samt informatik (Bergqvist Månsson, 2017; Cronenwett et al., 2007). 
Personcentrerad omvårdnad ska vara holistisk och ta hänsyn till hela människan, fy-
siskt, psykiskt, socialt och andligt (Morgan & Yoder, 2012; Svensk sjuksköterskeföre-
ning, 2016a). 
 
Ekman et al. (2011) lyfter fram vikten av att använda personcentrerad omvårdnad vid 
livslånga sjukdomar, då den rätt tillämpad ska kunna ge positiva hälsoeffekter och 
ökad tillfredsställelse hos personer med kroniska sjukdomar. Vidare beskrivs hur grun-
den i personcentrerad omvårdnad är att den ges med respekt för personens värdighet, 
integritet och självbestämmanderätt. Den ska även respektera och bekräfta personens 
egen upplevelse av vad som är hälsa och sjukdom och se personen bakom sjukdomen 
(Ekman et al., 2011, Svensk sjuksköterskeförening, 2016b). En annan grundbult är 
partnerskapet mellan sjuksköterskan och personen (Ekman, et al., 2011). Det ska bygga 
på respekt för varandras kunskap där personen med familj vet hur det är att leva med 
sjukdomen och där sjuksköterskan har kunskap kring vården. Personen ska även upp-
muntras till att vara en aktiv part i vården och i beslutsfattandet (Ekman, et al., 
2011). Detta lyfts även av Morgan och Yoder (2012), som dessutom pekar på vikten av 
att låta personen delta på den nivå hon eller han själv vill. 
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Personcentrerad omvårdnad tar inte bara hänsyn till individen, utan även det sam-
manhang som formar och påverkar personen (Ekman et al., 2011). Personen med fa-
milj blir en enhet, ett system, där förändringar för en person även påverkar de övriga 
(Benzein, Hagberg & Saveman, 2008). Det är personen som avgör vilka som ingår i 
familjen. Personcentrerad omvårdnad bygger även på omgivningen utanför famil-
jekretsen, på personens historia och bakgrund och på de individuella styrkor och svag-
heter personen har (Ekman et al., 2011). Det är också att förstå personen med dess 
känslor och behov. En persons berättelse om sin livssituation, om symtom och om hur 
sjukdomen påverkar livet ska alltid vara mittpunkten i vården och ger grunden till part-
nerskapet. Personens egen berättelse ska ges lika stor tyngd i samband med omvård-
naden som de professionellas bedömningar (Ekman et al., 2011). 
 
Svensk lagstiftning stämmer väl överens med den personcentrerade omvårdnaden. Ett 
exempel är patientlagen (SFS 2014:821). Där poängteras att vård ska ges med värdig-
het och respekt för allas lika värde och med patientens samtycke. Så långt det är möjligt 
ska den utformas och genomföras i samråd med patienten och närstående utifrån in-
dividens egna förutsättningar och så att självbestämmande och integritet respekteras. 
Patienten har även rätt till information om exempelvis olika metoder, hjälpmedel, 
vård- och behandlingsförlopp och risker, och även att vara med vid valet av olika be-
handlingsalternativ. All information ska dessutom anpassas efter mottagarens egna 
förutsättningar (SFS 2014:821). 
 
Personer med RA får till stora delar handskas med sjukdomen på egen hand och därför 
är ett personcentrerat förhållningssätt viktigt (Voshaar, Nota, van de Laar & van den 
Bemt, 2015). För att förstärka möjligheten att ta hand om sig själv krävs delaktighet, 
kunskap om sjukdomen och stärkt förmåga att hantera sjukdomen. Dessutom behöver 
familj och vänner vara delaktiga, och det behövs fysiskt och känslomässigt stöd, allt 
delar i den personcentrerade omvårdnaden. Ett personcentrerat förhållningssätt vid 
RA, där personen ses som en individ med unika behov, har även positiv betydelse när 
det gäller vårdsäkerhet, effektivitet och vårdkostnader (Voshar et al., 2015). Det har 
även arbetats fram standardiserade riktlinjer inom EU kring vården av personer med 
RA med utgångspunkt att de ska vara personcentrerade (Stoffer et al., 2013). 
 
Sjuksköterskan har en stor del i omvårdnaden av personer med RA. Genom kunskap 
kring upplevelsen av att leva med RA där den enskilda personens speciella behov sätts 
i centrum kan en god omvårdnad ges (Walker, 2012). Det kan öka välbefinnandet 
och förhindra lidande, men också leda till en minskad sjuklighet, till gagn för personen 
med familj, men även samhället i stort (Smolen et al., 2016; Strand & Khanna, 2010). 
 
 
Syfte 

Syftet var att beskriva personers upplevelse av att leva med reumatoid artrit. 
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Material och metod 

Design 
För att svara på syftet har en litteraturöversikt genomförts. Med en sådan skapas över-
blick över den forskning som gjorts och vilken kunskap som finns inom det valda om-
vårdnadsområdet (Friberg, 2017b). Uppsatsen baserades på artiklar med kvalitativ an-
sats för att beskriva personernas upplevelse. Studier med en kvalitativ ansats har för 
avsikt att på ett djupare plan skapa förståelse för personers upplevelser, förväntningar, 
behov och erfarenheter (Friberg, 2017a).  
  
Uppsatsen har en induktiv ansats, där kunskap som svarade på syftet hämtades från 
olika artiklar och sedan fördes samman till en helhet. När kunskapen är fragmenterad, 
rekommenderas en induktiv ansats (Elo & Kyngäs, 2008). Detta innebär att röra sig 
från det specifika till det allmänna, att kombinera delar till en större helhet. Priebe och 
Landström (2017) beskriver det som att förutsättningslöst studera och sedan beskriva 
ett fenomen, för att därefter dra slutsatser. Med en induktiv process kan forskarnas 
beskrivning hjälpa till att belysa det studerade fenomenet (Polit & Beck, 2017). 
 

Urval och datainsamling 
För att få en ökad förståelse för problemområdet som ska beskrivas och sedan kunna 
avgränsa ett problem och formulera ett syfte, görs en inledande, orienterande inform-
ations- och litteratursökning (Friberg, 2017c). Genom detta erhölls även en översikt 
över vad som tidigare hade publicerats inom området. Den inledande litteratursök-
ningen gjordes med hjälp av bland annat facklitteratur om RA, myndigheters hemsidor 
och vetenskapliga artiklar.  
  
Därefter påbörjades datainsamlingen till resultatet. Detta är grunden till den egentliga 
litteratursökningen (Friberg, 2017c). Innan sökningen påbörjas, sätts inklusions- 
och exklusionskriterier upp för att artiklar som svarar mot syftet ska kunna väljas 
ut (Friberg, 2017c; Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016). Inklusionskri-
terier var att artiklarna skulle handla om vuxna personer med RA och deras upplevelse 
av att leva med sjukdomen. Artiklarna skulle även vara vetenskapligt granskade och ha 
en kvalitativ ansats. Exklusionskriterier var att artiklar om utvärderingen av olika lä-
kemedel och medicinsktekniska hjälpmedel valdes bort. 
  
Sökningarna gjordes i databaserna Cinahl och Medline. Cinahl innehåller artiklar 
inom omvårdnad, sjukgymnastik, tandvård och nutrition, medan Medline fokuserar 
på omvårdnad, medicin, odontologi, veterinärmedicin och sjukvårdsadministration 
(Willman et al., 2016). Sökningarna begränsades till att omfatta artiklar på eng-
elska från år 2008 och framåt. I Cinahl användes också begränsningen ”peer re-
viewed”, som inte fanns i Medline. En ”peer reviewed”-artikel har innan publicering 
granskats av experter inom det aktuella området (Willman et al., 2016). 
Huruvida Medline-artiklarna var ”peer reviewed”-granskade eller ej kontrollerades ge-
nom att undersöka om tidskrifterna hade ett sådant förfarande. I sökningarna har även 
trunkeringar använts för att få en bredare sökträff. Genom trunkering, då ordstammen 
skrivs in och avslutas med ett trunkeringstecken (*), kan olika böjningsformer av ett 
ord komma med, liksom sammansatta ord (Östlundh, 2017). I sökningarna användes 
även boolesk söklogik med AND, OR och NOT, som anger hur sökorden ska kombine-
ras. Genom de booleska söktermerna förenas och separeras sökorden och med rätt 
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kombination kan relevant litteratur hittas, samtidigt som den avgränsas (Willman et 
al., 2016).  
  
Till en början identifierades fyra huvudområden utifrån uppsatsens syfte; reuma-
toid artrit/RA, omvårdnad, patient/person och upplevelse. Lämpliga sökord togs se-
dan fram, bland annat med hjälp av Cinahl och från ämnesord i artiklar från olika test-
sökningar. Sökningar gjordes stegvis i Cinahl för att finna en lämplig kombination (Bi-
laga 1). Den slutliga sökningen blev (rheumatoid arthritis OR RA) AND (nurs* OR car* 
OR healthcare professional*) AND (patient OR person) AND (experience OR living OR 
perceptions OR attitudes OR views OR feelings) AND (NOT juvenile).  
  
Sökningen i Medline gjordes annorlunda genom att ”car*” och ”healthcare profess-
ional*” togs bort (Bilaga 2). ”Nurs*” behölls dock då sökningar utan detta dels blev 
ohanterligt stora, dels tenderade till att innehålla många artiklar av mer medicinsk ka-
raktär. Genom att även välja bort ”RA”, som visade sig ge träffar på personer med ini-
tialerna RA, minskades antalet artiklar ännu mer. 
  
Utöver databassökningarna har även sekundärsökningar gjorts, bland annat genom att 
referenserna i artiklar från databassökningarna har lästs igenom. Genom sekundär-
sökningar kan nya, tänkvärda artiklar hittas och detta bör göras för att få ett relevant 
resultat (Willman et al., 2016; Östlundh, 2017). Artiklar som var för gamla, dubbletter 
eller på andra språk än engelska valdes bort. Kvar blev sju stycken, som lades till re-
sultatartiklarna.  
  
När databassökningen genomförts, börjar nästa steg i sökprocessen, då abstrakt och 
artiklar i fulltext läses (Rosén, 2017). Artiklar som inte kan besvara syftet väljs bort. Ett 
första urval av artiklar gjordes genom läsning av titlar och i nästa urval lästes abstrak-
ten för att få en första överblick av innehållet. Därefter lästes artiklarna i sin helhet och 
även i det här stadiet valdes artiklar bort. De som befanns lämpliga att använda utifrån 
uppsatsens syfte, kvalitetsgranskades. En kvalitetsgranskning görs för att kritiskt 
kunna värdera artiklarna (Willman et al., 2016). Den ska genomföras systematiskt för 
att underlätta tolkningen och kan dokumenteras i ett protokoll. I granskningen kon-
trolleras hur urvalsprocess, datainsamling och analys har genomförts, liksom hur väl 
resultatet förankrats i tidigare forskning (Friberg, 2017; Willman et al., 2016). Även 
etiska resonemang, teoretiska utgångspunkter och metoddiskussion kan tas upp (Fri-
berg, 2017).  
  
Vid kvalitetsgranskningen lästes och granskades artiklarna utifrån det gransknings-
protokoll för kvalitetsbedömning, som har tagits fram av Hälsohögskolans i Jönköping 
avdelning för omvårdnad (Bilaga 3). För att en artikel skulle godkännas krävdes ja-
kande svar dels på de fyra första frågorna, dels på frågan om etiskt tillstånd och för-
hållningssätt. Dessutom skulle artikeln hålla en hög eller medelhög kvalitet. För hög 
kvalitet krävdes ja på 11 eller 12 frågor och för medelhög 9 eller 10. Bedömningen har 
gjorts av båda författarna var för sig, och vid olika åsikter har en gemensam ståndpunkt 
diskuterats fram. I Rosén (2017) står att kvalitetsbedömningen ska göras av två obero-
ende granskare utifrån hög, medelhög eller låg kvalitet och relevans. Resultat av 
granskningen presenteras i tabellform och ska hjälpa läsarna att bedöma om urvalet 
av artiklar verkar rimligt i förhållande till syftet (Friberg, 2017c) och hur tillförlitliga 
slutsatserna då är (Rosén, 2017). Här presenteras även frågeställning, metod, urval, 
genomförande och resultat.  
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I samband med kvalitetsgranskningen kan förståelsen för vad varje enskild artikel 
egentligen handlar om framstå tydligare och slutlig ställning kan tas till om texterna 
passar uppsatsens syfte (Friberg, 2017c). Sex artiklar från databassökningarna valdes 
bort under kvalitetsgranskningen, då de vid den slutliga genomläsningen inte helt 
stämde överens med uppsatsens syfte. Ingen föll bort på grund av bristande kvalitet. 
 
Efter kvalitetsgranskningen fanns 14 artiklar kvar, 7 från databassökningarna och 7 
från sekundärsökningen (Bilaga 4). Artiklarna beskriver upplevelserna hos personer i 
Sverige, Storbritannien, Danmark, Spanien, Singapore, Nederländerna och Sydafrika. 
De har även en spridning vad gäller män och kvinnor, ålder, hur allvarlig sjukdomen 
var i samband med undersökningen och hur länge deltagarna hade levt med RA. I ar-
tiklarna återfinns personer som hade svarat bra på behandlingen och de som inte hade 
gjort det.  
 

Dataanalys 
Analysarbetet genomfördes enligt Fribergs femstegsmodell (2017a), som kan ses som 
en rörelse från helhet (artiklar) till delar (uppdelning av artiklarnas resultat) och åter 
till helhet igen (ett nytt resultat). Steg 1 innebar att artiklarna lästes igenom flera 
gånger med öppenhet och följsamhet för att få en känsla av vad de handlade om. Fokus 
lades på resultatet i de olika studierna. Artiklarna lästes till en början enskilt av förfat-
tarna och sedan fördes en gemensam diskussion kring resultaten. I steg 2 fokuserades 
på de mest framträdande bitarna i resultaten, det vill säga olika teman och kategorier 
med underområden samt deras beskrivande texter, som stod i relation till syftet. Dessa 
ströks under och fördes över till pappersark. Steg 3 innefattade att varje studies resul-
tat sammanställdes i en schematisk översikt. Steg 4 handlade om att identifiera lik-
heter och skillnader i resultaten, för att sedan gruppera det som liknade varandra och 
skapa nya kategorier och underkategorier. Slutligen, i steg 5, skapades en text med de 
nya kategorier och underkategorier som hade vuxit fram. Sammanlagt blev det tre ka-
tegorier och tio underkategorier (Figur 1).  
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Figur 1. Kategorier och underkategorier. 

Etiska överväganden 
Innan ett vetenskapligt arbete genomförs och under arbetets gång ska etiska övervä-
ganden göras (Kjellström, 2017). Forskningsetiken är till för att skydda alla livsformer 
och upprätthålla människans grundläggande värden och rättigheter. En av de mest 
omtalade och betydande internationella etiska riktlinjerna är Helsingforsdeklara-
tionen (World Medical Association, 2019). Den innehåller etiska principer inom medi-
cinsk forskning och vänder sig främst till läkare, men också till andra medverkande 
inom medicinsk forskning (Kjellström, 2017; World Medical Association, 2019). I Sve-
rige regleras forskning framförallt genom två lagar, dels lagen om etikprövning av 
forskning som avser människor (SFS 2003:460), dels dataskyddsförordningen GDPR, 
om hur personuppgifter hanteras (Dataskyddsförordningen, 2018).  
  
Eftersom det här handlar om ett studentarbete, som ingår i utbildningen och inte är 
forskning, behöver det inte granskas av en regional etiknämnd (Kjellström, 2017). 
Dock krävs kunskap om forskningsetik och om de vägledande riktlinjer som finns, för 
att säkerställa att artiklarna som används i arbetet uppfyller de etiska kraven. I upp-
satsen har endast artiklar som är etiskt godkända tagits med i resultatet. Genom att 
välja artiklar som granskats av en etisk kommitté eller där noggranna etiska övervä-
ganden har gjorts, ökar det vetenskapliga värdet på uppsatsen (Wallengren & Henric-
son, 2012). Genom tidigare arbetslivserfarenhet och studier fanns det en viss förför-
ståelse inom ämnet. Innan arbetet startades diskuterades förförståelsen och under ti-
den som uppsatsen skrivits har den försökt att läggas åt sidan, så att texter kunnat läsas 
och utformas så objektivt som möjligt. 

RELATIONER 
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Resultat 

Resultatet består av tre kategorier; förändring, relationer och vårdbehov. 

Förändring 
Kategorin består av underkategorierna aldrig pigg, tvingas se möjligheter och an-
passa det dagliga livet. 

Aldrig pigg  
Oavsett om symtomen kom smygande eller drabbade personen akut, var insjuknandet 
i RA i allmänhet en livsavgörande, omvälvande, till och med traumatisk, händelse (Bala 
et al., 2017; Hughes et al., 2009; Kristiansen, Primdahl, Antoft & Hørslev-Petersen, 
2011; Sverker et al., 2014). Symtomen var ofta mycket aggressiva (Kristiansen, Prim-
dahl, Antoft & Hørslev-Petersen, 2012). Insjuknandet utmanade rutiner och vardags-
liv, kunde skapa känslor av att livet avbröts och osäkerhet inför framtiden (Kristiansen 
et al., 2011; Kristiansen et al., 2012). En positiv personlighet kunde mildra den känslo-
mässiga reaktionen (Kristiansen et al., 2012). När behandling startat blev symtomen 
ofta lättare, men försvann inte helt och de blev påminda varje dag (Flurey, Morris, Ri-
chards, Hughes & Hewlett, 2014; Pedraz-Marcos et al., 2018). Skov kom utan förvar-
ning, gav apati och förlorad motivation, och det var omöjligt att veta hur länge det 
skulle hålla i sig (Flurey et al., 2014). 
  
Att leva med RA innebar daglig smärta (Ahlstrand, Björk, Thyberg, Börsbo & Falkmer, 
2012; Bala et al., 2017; Bergström et al., 2017; Flurey et al., 2014; Hughes et al., 2009; 
Kristiansen et al., 2011; Pedraz-Marcos et al., 2018; Poh et al., 2017; Schneider, Mana-
bile & Tilky, 2008), som med varierande intensitet vandrade runt till olika delar av 
kroppen (Bala et al., 2017; Bergström et al., 2017). Den kunde snabbt ändra karaktär 
från att vara skärande till brännande, till outhärdlig och skrämmande (Bergström et 
al., 2017). Intensiteten skapade hjälplöshet och känslan av att inte stå ut, de önskade 
att de smärtande kroppsdelarna skulle försvinna. Den var särskilt svår vissa dagar, 
ibland beroende på temperaturen (Bala et al., 2017; Schneider et al., 2008). Smärta 
och fysiska begränsningar ledde lätt till ilska och frustration (Ahlstrand et al., 2012; 
Flurey et al., 2014; Hughes et al., 2009; Kristiansen et al., 2011; Poh et al., 2017). Även 
fatigue beskrevs som ständigt närvarande i olika grad (Ahlstrand et al., 2012; Bala et 
al., 2017; Feldthusen, Björk, Forsblad-d'Elia & Mannerkorpi, 2013; Flurey et al., 2014; 
Hughes et al., 2009; Kristiansen et al., 2011; Pedraz-Marcos et al., 2018; Poh et al., 
2017; Repping-Wutz, Uitterhoeve, van Riel & van Achterberg, 2008). Daglig fatigue 
kunde ha större påverkan än smärtan, sluka all energi och skapa frustration, hopplös-
het och negativa känslor (Bala et al., 2017; Feldthusen et al., 2013; Repping-Wutz et 
al., 2008). Den var överväldigande och kom utan någon orsak (Feldthusen et al., 2013). 
Fatigue gjorde det svårt att koncentrera sig (Repping-Wutz et al., 2008), skapade 
glömska, svårighet att hänga med i samtal och lära in nya saker (Feldthusen et al., 
2013). Den kunde även göra att aptiten försvann (Hughes et al., 2009). 
  
Personer upplevde en smärtande stelhet, främst på morgonen (Bala et al., 2017; Berg-
ström et al., 2017; Kristiansen et al., 2011; Pedraz-Marcos et al., 2018; Repping-
Wutz et al., 2008; Schneider et al., 2008). Kroppsdelar kändes tunga och varma (Hug-
hes et al., 2009). Det var en process där allt fler leder svullnade, blev stela och defor-
merade (Bala et al., 2017; Hughes et al., 2009; Pedraz-Marcos et al., 2018). Det upp-
levdes som skrämmande och de försökte att dölja det (Bergström et al., 2017). Även 
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sömnen påverkades (Bala et al., 2017; Bergström et al., 2017; Hughes et al., 2009; Sver-
ker et al., 2014). 

Tvingas se möjligheter  
Det var svårt att acceptera att kroppen hade försvagats och inte fungerade som tidigare 
(Bala et al., 2017). Framtiden kändes osäker och med åren kom en känsla av kraftlöshet 
och att inte ha kontroll (Bala et al., 2017; Pedraz-Marcos et al., 2018; Schneider et al., 
2008). Det fanns rädsla för komplikationer (Bala et al., 2017; Poh et al., 2017), att be-
höva operation eller bli rullstolsburen (Poh et al., 2017). Att andra kunde ha det värre 
var en viss tröst (Bala et al., 2017; Repping-Wutz et al., 2008). 
 
För att må bättre handlade det om att acceptera situationen, anpassa sig till nya rutiner 
och uppskatta det positiva i livet (Feldthusen et al., 2013; Kristiansen et al., 
2011; Pedraz-Marcos et al., 2018; Poh et al., 2017; Schneider et al., 2008). Det var nöd-
vändigt att lära sig leva med sjukdomen, lära känna sin kropp och dess signaler (Bala 
et al., 2017; Bergström et al., 2017; Flurey et al., 2014; Kristiansen et al., 2012; Rep-
ping-Wutz et al., 2008). Hitta nya nivåer för vad som är normalt (Feldthusen et al., 
2013; Flurey et al., 2014) och sänka ambitionerna (Bala et al., 2017; Sverker et al., 
2014). Prioriteringar var nödvändigt (Feldthusen et al., 2013; Schneider et al., 2008), 
liksom att hitta balans mellan vila och aktivitet (Ahlstrand et al., 2012; Feldthusen et 
al., 2013; Kristiansen et al., 2011). Olika strategier fanns för att hantera symtom och 
hålla funktionsnivån uppe, och då öka välbefinnandet (Ahlstrand et al., 2012; Berg-
ström et al., 2017; Feldthusen et al., 2013; Repping-Wutz et al., 2008). Det kunde vara 
lugna fysiska aktiviteter eller att umgås med vänner (Ahlstrand et al., 2012; Bergström 
et al., 2017). Rätt mat var också bra för det fysiska och psykiska välbefinnandet (Bala 
et al., 2017), liksom värme, kyla och vila (Bergström et al., 2017; Flurey et al., 2014;).  
 
Personer som lät sjukdomen styra hela livet hade gett upp hoppet (Poh et al., 2017; 
Schneider et al., 2008) och upplevde att livet inte blev som de hade velat (Kristiansen 
et al., 2011). Personer kunde också försöka att fortsätta som vanligt, de trotsade sym-
tomen medvetna om att de skulle få betala kort- och långsiktigt (Ahlstrand et al., 
2012; Flurey et al., 2014; Kristiansen et al., 2011; Kristiansen et al., 2012; Sverker et al, 
2014). Personer i remission kunde leva utan större symtom (Kristiansen et al., 2012). 
De upplevde sig inte som helt friska, men inte heller som kroniskt sjuka. Deltagare 
tyckte inte att RA utmanade identiteten, eftersom sjukdomen inte påverkade vardags-
livet speciellt mycket på grund av tidigt och effektiv medicinsk behandling (Kristiansen 
et al., 2011).   
  

Anpassa det dagliga livet  
Hur mycket deltagarna klarade av att göra varierade från dag till dag (Ahlstrand et al., 
2012; Flurey et al., 2014; Feldthusen et al., 2013; Schneider et al., 2008). RA upplevdes 
som oförutsägbart, utan tydligt mönster vilket skapade osäkerhet (Flurey et al., 2014). 
Det blev svårt att klara av vardagen (Ahlstrand et al., 2012; Pedraz-Marcos et al., 
2018; Repping-Wutz et al., 2008). Byta kroppsposition, dålig finmotorik (Bergström 
et al., 2017; Poh et al., 2017) och minskad rörlighet (Hughes et al., 2009) gjorde gö-
romålen besvärliga. De blev en stor ansträngning (Feldthusen et al., 2013). Vissa dagar 
kunde det ta timmar innan kroppen fungerade och alla morgonrutiner hade genom-
förts, de hade svårt att sköta hygienen och klä sig på egen hand och det kunde försena 
hela dagen (Bala et al., 2017; Flurey et al., 2014; Hughes et al., 2009; Pedraz-Marcos 
et al., 2018; Schneider et al., 2008; Sverker et al., 2014). Hushållssysslor var också ett 
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problem, liksom att ta hand om hus och trädgård (Ahlstrand et al., 2012; Bergström et 
al., 2017; Hughes et al., 2009; Poh et al., 2017; Schneider et al., 2008; Sverker et al, 
2014). Det var även svårt att hålla på med olika fysiska aktiviteter och fritidsintressen 
(Bergström et al., 2017; Feldthusen et al., 2013 Hughes et al., 2009; Pedraz-Marcos et 
al., 2018; Repping-Wutz et al., 2008; Sverker et al., 2014). Att tvingas ge upp aktivite-
ter ledde till nedstämdhet och besvikelse (Bergström et al., 2017). Den minskade rör-
ligheten ledde även till ett mer stillasittande och tillbakadraget liv (Hughes et al., 
2009). Sjukdomens oförutsägbarhet kunde göra det svårt att planera i förväg, även om 
det egentligen var nödvändigt (Ahlstrand et al., 2012; Bala et al., 2017; Bergström et 
al., 2017; Feldthusen et al., 2013; Flurey et al., 2014; Schneider et al., 2008). De fick ta 
allt i sin egen takt, inte stressa och göra lite i taget (Bala et al., 2017; Flurey et al., 2014).  
  
En omgivande miljö som inte var anpassad till personernas kapacitet satte gränser 
(Ahlstrand et al., 2012). Att ta sig utanför hemmet kunde vara problematiskt, som att 
promenera (Schneider et al., 2008; Sverker et al, 2014), åka kollektivt (Ahlstrand et 
al., 2012; Bergström et al., 2017; Schneider et al., 2008; Sverker et al, 2014) eller köra 
bil (Ahlstrand et al., 2012; Bergström et al., 2017 Sverker et al., 2014). För att klara 
vardagen fanns olika hjälpmedel (Ahlstrand et al., 2012; Bala et al., 2017; Bergström et 
al., 2017; Pedraz-Marcos et al., 2018; Schneider et al., 2008) och bostadsanpassningar 
hade gjorts (Bala et al., 2017; Bergström et al., 2017; Hughes et al., 2009; Pedraz-Mar-
cos et al., 2018). Personer hade tvingats flytta på grund av sjukdomen (Ahlstrand et al., 
2012; Hughes et al., 2009).  
  
Arbetet betydde mycket, trots att sjukdomen ledde till förändrade arbetssituationer 
(Kristiansen et al., 2011; Kristiansen et al., 2012). Det var viktigt för självkänslan och 
autonomin, gav känslan av att vara till nytta för samhället och var en del i ett normalt 
liv (Kristiansen et al., 2011). Deltagare hade fått byta, gå ner i tid eller helt sluta att 
jobba (Ahlstrand et al., 2012; Feldthusen et al., 2013; Hughes et al., 2009; Kristiansen 
et al., 2011; Poh et al., 2017; Repping-Wutz et al., 2008; Schneider et al., 2008). Att 
sluta arbeta gav känslor av förlust, men också lättnad då det minskade risken att 
tvingas arbeta mer än vad de klarade av (Kristiansen et al., 2011). Samtidigt försvann 
sociala kontakter, liksom dagliga rutiner och det fanns en rädsla för att tappa riktning 
i livet. Förändrade arbetsvillkor fick även ekonomiska konsekvenser (Kristiansen et al., 
2011). Förstående arbetsgivare var betydelsefullt liksom stöttande kollegor (Ahlstrand 
et al., 2012). 

Relationer  
Kategorin består av underkategorierna stöttning, rädd att bli avvisad, hålla skenet 
uppe och förlora valmöjligheter.  
  

Stöttning  
Stöd och hjälp från familj, men även vänner, var av stort värde (Ahlstrand et al., 2012; 
Bala et al., 2017; Bergström et al., 2017; Flurey et al., 2014; Kristiansen et al., 2012; 
Poh et al., 2017).  De blev en av de viktigaste resurserna för att klara av att leva med 
sjukdomen (Bergström et al., 2017; Poh et al., 2017). Omtänksamhet och acceptans var 
av stor betydelse. De visste att familjen påverkades och att de inte var lätta att leva med 
(Feldthusen et al., 2013). Utan förståelse och kunskap om RA hos familjen var det 
mycket svårt (Poh et al., 2017; Kristiansen et al., 2011). Personer kände sig förstådda 
och accepterade av den närmaste kretsen, även om vissa undvek att träffa familjen för 
att slippa negativa kommentarer (Schneider et al., 2008). Samtidigt blev de beroende 
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av andra, som familjen, vården och samhället, och var rädda för att bli en börda (Bala 
et al., 2017; Bergström et al., 2017; Kristiansen et al., 2011). De kände skuld (Ahlstrand 
et al., 2012; Flurey et al., 2014). Det upplevdes som ett nederlag att acceptera begräns-
ningarna och behöva be om hjälp (Ahlstrand et al., 2012; Flurey et al., 2014; Pedraz-
Marcos et al., 2018). De kände förödmjukelse och maktlöshet (Kristiansen et al., 2011), 
såg ner på sig själva och kände sig värdelösa (Poh et al., 2017; Schneider et al., 2008). 
De kände sorg över sin förlorade självständighet och suicidtankar kunde uppstå 
(Poh et al., 2017).  
  
Sorg upplevdes över att inte kunna ta hand om sina barn (Feldthusen et al., 2013; Flu-
rey et al., 2014; Hughes et al., 2009; Kristiansen et al., 2011; Pedraz-Marcos et al., 
2018; Poh et al., 2017; Repping-Wutz et al., 2008) och barnbarn (Bergström et al., 
2017; Kristiansen et al., 2012; Repping-Wuts et al., 2008; Sverker et al., 2014). Att inte 
kunna bära dem (Kristiansen et al., 2011; Pedraz-Marcos et al., 2018), leka med dem 
(Kristiansen et al., 2011) eller delta i deras liv (Feldthusen et al., 2013). Äldre barn 
kunde få ta mycket ansvar för hushållssysslor, men även för föräldern (Kristiansen et 
al., 2011). Deltagarna var tacksamma, men tyckte också det var jobbigt att ta emot hjäl-
pen. Personer undvek att skaffa barn på grund av sjukdomen (Feldthusen et al., 2013) 
och unga kvinnor upplevde att de behövde läkarens tillåtelse om de ville bli gravida 
(Kristiansen et al., 2011).  
  

Rädd att bli avvisad 
När sjukdomen tog all energi var det svårt att vårda förhållandet (Bala et al., 2017; 
Kristiansen et al., 2011). Det var inte ovanligt att det tog slut (Bala et al., 2017; Kristi-
ansen et al., 2011; Poh et al., 2017; Schneider et al., 2008; Sverker et al., 2014). Det 
kunde bero på att partnern hade svårt att acceptera och förstå hur sjukdomen påver-
kade personen (Kristiansen et al., 2011; Schneider et al., 2008; Sverker et al., 2014), 
liksom att de behövde mycket hjälp och känslomässigt stöd (Kristiansen et al., 2011; 
Östlund, Björk, Valtersson & Sverker, 2015). De kände tacksamhet, skuld och bero-
ende gentemot partnern (Kristiansen et al., 2011). Deltagarna upplevde otillfredsstäl-
lelse över att inte kunna göra sin del av hushållsarbetet eller ta hand om sig själva, och 
det gav känslor av hjälplöshet och otillräcklighet (Ahlstrand et al., 2012; Kristiansen et 
al., 2011; Sverker et al., 2014). Det var jobbigt för relationen att inte kunna göra saker 
tillsammans (Kristiansen et al., 2011; Poh et al., 2017; Sverker et al., 2014) och det 
fanns oro för att bli avvisad (Östlund et al., 2015).  
 
Även den fysiska närheten kunde påverkas, allt från att det var svårt att kramas (Sver-
ker et al., 2014) och besvärligt att dela säng (Schneider et al., 2008) till att sexlivet 
påverkades negativt (Poh et al., 2017; Sverker et al., 2014; Östlund et al., 2015). Smärta 
och fysiska besvär gjorde att framförallt kvinnor kände sig osexiga (Sverker et al., 2014; 
Östlund et al., 2015). Män kunde ha erektionssvårigheter (Östlund et al., 2015). Dess-
utom påverkades sexlusten av trötthet, mindre tid och mediciner, vilket ledde till sorg 
och ilska. Andra upplevde problem i början, men lärde sig att hantera det. Att RA be-
gränsade sexlivet var även ett problem för partnerlösa (Östlund et al., 2015). Deltagare 
gav även uttryck för att de inte ville ha något förhållande, bland annat på grund av den 
fysiska närheten (Schneider et al., 2008). Öppenhet, medkänsla och förståelse var det 
viktigaste för att behålla närheten i relationen (Östlund et al., 2015).  
  



 
 

14 

Hålla skenet uppe  
Självbild och identitet påverkades av RA (Feldthusen et al., 2013; Kristiansen et al., 
2011). Stora livsstilsförändringar ledde till minskad frihet och dålig självkänsla (Hug-
hes et al., 2012). Att till exempel inte kunna ha högklackade skor (Sverker et al., 2014) 
eller bära vilka kläder de ville (Pedraz-Marcos et al., 2018) kunde leda till förändrad 
självbild. Deltagare kände tvånget att hålla upp en mask, även för de närmaste, för att 
dölja smärtan och lidandet och inte visa hur de egentligen mådde (Bergström et al., 
2017; Pedraz-Marcos et al., 2018), ibland även för att inte få ”goda” råd (Bergström et 
al., 2017). Personerna ville inte att RA blev en del av deras identitet, eftersom det fick 
dem att känna sig annorlunda (Flurey et al., 2014; Kristiansen et al., 2011; Schneider 
et al., 2008). Sjukdomen blev ett stigma (Kristiansen et al., 2011). De ville ses som 
samma personer som innan sjukdomen, inte som kroniskt sjuka.  
  
Att acceptera RA som en del av identiteten beskrev som en tuff process, fysiskt och 
mentalt (Kristiansen et al., 2011). Om deltagarna identifierade sig som funktionsned-
satta eller ej, berodde mycket på hur självständiga de var och på dagsformen (Schnei-
der et al., 2008). De blev inte alltid riktigt trodda, då RA inte märktes och varierade 
från en dag till en annan (Bala et al., 2017; Bergström et al., 2017; Pedraz-Marcos et 
al., 2018; Schneider et al., 2008). Det var en smärtsam besvikelse när vänner eller ar-
betsgivare låtsades som om smärtan inte fanns, eftersom personerna såg för opåver-
kade ut (Bergström et al., 2017). Det fanns önskan om större kunskap hos allmänheten 
(Poh et al., 2017). 
  

Förlora valmöjligheter  
Det kunde vara svårt att behålla det sociala livet utanför den närmaste kretsen 
(Feldthusen et al., 2013). Brist på tid och ork gjorde att deltagare drog sig undan 
(Ahlstrand et al., 2012; Bala et al., 2017; Flurey et al., 2014; Kristiansen et al., 2011; 
Sverker et al., 2014). Förståelse kunde saknas för att de inte klarade samma saker som 
innan (Ahlstrand et al., 2012; Bergström et al., 2017; Feldthusen et al., 2013; Kristian-
sen et al., 2011). Det fanns ingen kraft över till att hjälpa andra (Sverker et al., 2014). 
De hade inte möjligheten att vara de personer de egentligen ville vara (Ahlstrand et al., 
2012; Feldthusen et al., 2013; Pedraz-Marcos et al., 2018). Rollerna förändrades när 
de fick sätta sin tillit till andra (Schneider et al., 2008). De skämdes när de inte kunde 
leva upp till sin sociala roll och trodde att andra såg dem som lata, tråkiga och själviska 
och det gav minskat självförtroende (Feldthusen et al., 2013). Andra vägrade att för-
ändra sin roll, antingen på grund av dåligt samvete eller för att deras könsidentitet 
hotades (Flurey et al., 2014). För personer i remission hade sjukdomen inte haft någon 
bestående skillnad för relationerna och de hade behållit sina sociala roller (Kristiansen 
et al., 2012). 
 
Personer upplevde även att vänner hade dragit sig undan (Ahlstrand et al., 2012; Berg-
ström et al., 2017; Kristiansen et al., 2011). Deltagare fick vårdens råd att minska alko-
holintaget, vilket gav sociala konsekvenser (Bergström et al., 2017; Kristiansen et al., 
2011). Det var även svårt att hitta nya vänner och vara tvungen att förklara sjukdomen 
(Feldthusen et al., 2013). Begränsningarna kunde leda till ensamhet, nedstämdhet 
(Bala et al., 2017) och depression (Hughes et al., 2009; Pedraz-Marcos et al., 2018).  

Vårdbehov  
Kategorin består av underkategorierna tas på allvar, beroende av behandling och 
kunskap om sjukdomen. 
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Tas på allvar   
Vården gjorde positiv skillnad (Bala et al., 2017). Regelbunden kontakt var viktigt, det 
gav känslan av att ha läget under kontroll och att någon brydde sig (Bala et al., 2017; 
Kristiansen et al., 2012). Deltagarna kände förtroende för sjuksköterskornas kompe-
tens och de ingav förtroende och hopp inför framtiden (Kristiansen et al., 2011). Per-
sonalen visade såväl empati som intresse, hade lugnande effekt och var professionella 
(Kristiansen et al., 2012). Personerna kände stöd (Bergström et al., 2017; Flurey et al., 
2014) och blev tagna på allvar (Bala et al., 2017; Kristiansen et al., 2012). Vårdupple-
velsen kunde även vara tudelad, personalen var å ena sidan inkännande, å andra sidan 
kände personerna sig som mätbara objekt, snarare än levande människor (Kristiansen 
et al., 2011). Andra mötte sällan sjuksköterskor och vid mötena hade de önskat mer 
mänsklighet och empati (Pedraz-Marcos et al., 2018). Stöd saknades när det gällde att 
handskas med de känslomässiga reaktionerna (Kristiansen et al., 2011). Framförallt 
läkarna hade mer fokus på mediciner och det som hade varit, än på personens livssitu-
ation nu och i framtiden (Bala et al., 2017). Att få vara med och ta beslut kring behand-
lingen ökade välbefinnandet (Pedraz-Marcos et al., 2018). Att få träffa samma läkare 
och sjuksköterska gav en personlig relation, byggd på förtroende (Kristiansen et al., 
2012). Långa väntetider och att inte ha stadigvarande kontakt minskade förtroendet 
(Bala et al., 2017). Bra koordination mellan olika vårdinstanser var viktigt (Bala et al., 
2017; Kristiansen et al., 2012).  
  

Beroende av behandling  
Olika behandlingar blev en del av livet (Bala et al., 2017; Poh et al., 2017). Allt, inklu-
sive vårdbesöken och behandlingsjusteringarna, tog tid (Bala et al., 2017). Läkemedel 
gjorde att de kunde leva någotsånär normalt (Bergström et al., 2017; Kristiansen et al., 
2011; Kristiansen et al., 2012; Poh et al., 2017). De gav frihet, men var även en belast-
ning (Bala et al., 2017). Samtidigt fanns rädslan för potentiella biverkningar (Kristian-
sen et al., 2011; Kristiansen et al., 2012), ibland kunde bieffekterna vara värre än sjuk-
domen i sig (Bala et al., 2017). Deltagarna fick byta mediciner och behandling flera 
gånger (Bala et al., 2017; Kristiansen et al., 2011; Pedraz-Marcos et al., 2018), för att 
de inte fungerade eller hade för svåra bieffekter (Bala et al., 2017; Pedraz-Marcos et al., 
2018). Trots nya läkemedel, levde personer med ständiga symtom och fysiska begräns-
ningar (Flurey et al., 2014). Stort hopp sattes till att de skulle leda till förbättring (Bala 
et al., 2017). När det inte blev så upplevdes besvikelse och ilska (Bala et al., 2017; Kris-
tiansen et al., 2011). Deltagare som fått diagnosen och effektiv behandling tidigt, kunde 
leva i stort sett som innan (Kristiansen et al., 2011; Kristiansen et al., 2012). 
 
Kunskap om sjukdomen  
Information om RA (Feldthusen et al., 2013; Kristiansen et al., 2012; Poh et al., 
2017; Repping-Wuts et al., 2008; Schneider et al., 2008) och om behandlingar var 
mycket viktig för deltagarna (Kristiansen et al., 2012). De ville även ha undervisning 
kring bemästringsstrategier och att lära sig leva med sjukdomen (Poh et al., 2017; Sch-
neider et al., 2008). Upplevelsen fanns att det hade blivit mindre tid för information 
och multiprofessionell hjälp, vilket ledde till att det blev svårare att klara vardagen 
(Bala et al., 2017). Fatigue togs inte alltid upp och känslan var att inget fanns att göra 
åt den, till skillnad mot smärtan (Feldthusen et al., 2013; Repping-Wuts et al., 2008). 
Frågan om sex var inget som kom på tal med vården (Östlund et al., 2015).  
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Det kunde vara viktigt att träffa andra i samma situation (Bala et al., 2017; Flurey et 
al., 2014; Kristiansen et al., 2011; Schneider et al., 2008). Det gav stöd och återhämt-
ning och det var här de vågade visa sina deformerade kroppar (Schneider et al., 2008). 
De speglade sina upplevelser mot andras, fick sina dolda symtom bekräftade och hit-
tade förebilder som visade att det gick att leva ett nästan normalt liv (Kristiansen et al., 
2011).  

Diskussion 

Metoddiskussion  
I och med att en litteraturöversikt har gjorts, har många människors olika upplevelser 
och erfarenheter av livet med RA kunnat beskrivas. Samtidigt innebär en litteraturö-
versikt i den här formen begränsningar och att välja bort. Tiden finns inte till att leta 
efter och analysera hur många artiklar som helst. Det är också kritik, skriver Friberg 
(2017b), som framförts mot den här typen av litteraturöversikter, att materialet som 
används är för begränsat och riskerar vara alltför selektivt valt utifrån författarens 
ståndpunkt. Eftersom inte all tillgänglig forskning kan användas gäller det att ha ett 
kritiskt förhållningssätt under processens gång och välja artiklar med omsorg. För att 
uppnå detta och stärka uppsatsen har båda författarna i ett första skede var för sig gått 
igenom sökningarna och utifrån syftet föreslagit vilka artiklar som ska gå vidare och 
till slut ingå i det slutliga urvalet. Det var dessutom förhållandevis många abstrakt och 
artiklar i sin helhet som lästes.  
  
Då syftet var att undersöka den subjektiva upplevelsen hos personer som lever med 
RA, valdes artiklar med kvalitativ ansats. Om artiklar med en kvantitativ ansats hade 
använts istället, kunde resultatet till exempel ha kvantifierats och blivit mer generali-
serbart. Samtidigt hade det varit svårt att få fram komplexiteten och bredden av per-
sonernas upplevelser, som Polit och Beck (2017) också nämner. Kvalitativa studier ger 
förstahandsinformation från människors verklighet, men en felkälla är att människor 
samlar in informationen och de är inte ofelbara redskap (Polit & Beck, 2017). För att 
minska risken för fel, har alla artiklar, som dessutom är vetenskapligt granskade innan 
publicering, kvalitetsgranskats. Kvalitetsgranskningarna har först gjorts var för sig och 
sedan jämförts och en gemensam ståndpunkt har tagits. Detta stärker trovärdigheten 
(Henricson, 2017). Eftersom det är första gången som en litteraturöversikt gjorts, finns 
även en risk för att metodfel kan ha uppstått. För att undvika det har relevant metod-
litteratur använts under hela processen.  
  
Att välja en induktiv ansats innebär att arbeta så förutsättningslöst som möjligt. Sam-
tidigt kan det diskuteras om forskning verkligen kan vara helt induktiv (Priebe och 
Landström, 2017). Bara genom val av ämne, problemformulering och syfte, vet förfat-
taren en hel del om ämnet. Att vara påläst kan vara ett problem när kvalitativa data ska 
analyseras, eftersom den gör att en förförståelse bildas (Mårtensson & Fridlund, 2017). 
Detta har hanterats genom att förförståelsen under arbetets gång har diskuterats, både 
den som fanns innan processen startade och den som tillägnades under den inledande 
litteraturöversikten. En öppenhet har funnits under hela processen, från hur syfte och 
problem formulerades till hur data i artiklarna använts och tolkats. Genom att reflek-
tera öppet kring förförståelsen och dess betydelse stärks arbetets pålitlighet (Mårtens-
son & Fridlund, 2017; Priebe & Landström, 2017). 
 



 
 

17 

Flera sökningar efter lämpliga artiklar gjordes dels i två databaser, dels genom sekun-
därsökningar. Många artiklar hittades, varav en del dubbletter. Att använda flera da-
tabaser och att finna dubbletter visar på sensitivitet och stärker trovärdigheten (Hen-
ricson, 2017). Sökningen i framförallt Cinahl blev stor, vilket resulterade i att många 
abstrakt fick läsas. I efterhand kan diskuteras om den borde ha gjorts annorlunda, men 
den ledde å andra sidan till relevanta artiklar. Att ha hög sensitivitet i sökningen, med 
många relevanta artiklar, är i starten av arbetet viktigare än hög specificitet (Willman 
et al., 2016). I slutänden föll flera artiklar från databassökningarna bort, till förmån för 
sekundärsökningarna. Det kan vara en svaghet när det gäller möjligheten att upprepa 
litteraturöversikten. Samtidigt, i och med det rika urvalet av artiklar, har de mest rele-
vanta artiklarna, med en hög poäng i kvalitetsgranskningen, kunnat användas. Ett par 
artiklar kunde även väljas bort framförallt på grund av forskningsmetoden då de sågs 
som svårt att analysera dem tillsammans med de övriga. Att antalet artiklar ändå var 
tillräckligt, upplevdes under analysarbetet då en viss mättnadskänsla infann sig.  
  
Vilka sökord som används vid sökningen är högst väsentligt (Henricson, 2017). I efter-
hand kan diskuteras om ”omvårdnad” var nödvändigt att ha med i sökningen och det 
kan ses som en svaghet. Sedan det valdes som sökord har syftet justerats, men det har 
samtidigt gjort att fokus har kunnat behållas på artiklar som handlar om omvårdnad. 
Det är också möjligt att det hade funnits andra, bättre synonymer än de som använts. 
Att artiklarna som användes var från 2008 och framåt, berodde på att ett stort söks-
pann ville erhållas och att 2019 knappt var påbörjat och att sannolikheten för att få så 
nya artiklar kändes rätt liten. Att detta sedan inte justerades för att följa kutymen om 
tioårsspann, berodde på att två relevanta artiklar från 2008 hade framkommit. Det kan 
vara en svaghet. Samtidigt beror det på vad som studeras vad som räknas som aktuell 
litteratur, exempelvis förändras människors upplevelser inte speciellt snabbt (Mår-
tensson & Fridlund, 2017). 
 
När trovärdigheten hos artiklar med en kvalitativ ansats ska bedömas, talas bland an-
nat om hur deltagarurvalet gjorts (Graneheim & Lundman, 2004). Genom att, som i 
det här fallet, välja artiklar med stor bredd vad gäller exempelvis ålder och sjukdoms-
erfarenhet, kunde problemet belysas från flera olika håll. Vad gäller fördelningen mel-
lan män och kvinnor är det fler kvinnliga deltagare i litteraturöversikten men med 
tanke på att fler kvinnor än män drabbas av RA, kan det ha sin förklaring. I artiklar 
med både män och kvinnor var det enbart vid ett fåtal tillfällen som forskarna påpe-
kade att det fanns någon skillnad mellan upplevelserna. Samtidigt finns en möjlighet 
att uppsatsen i större utsträckning speglar kvinnors upplevelse än mäns, vilket kan 
vara en svaghet. Studierna som valts är genomförda i flera olika länder, med tyngd på 
svenska. Det gör att förutsättningarna och sjukvårdssystemen skiljer sig åt och kan 
vara en svaghet. Samtidigt är symtomen och upplevelserna av RA i mångt och mycket 
desamma, oavsett var personerna bor. I viss mån borde resultatet därför kunna över-
föras till olika kontexter och ha en viss tillämpbarhet i Sverige. 
 
I samband med analysen har öppenhet och bredd varit ledord, för att få en så mångfa-
cetterad bild av upplevelsen att leva med RA som möjligt. Under analysprocessen har 
arbetet med att finna data och till viss del sammanställningen av den, gjorts var för sig 
innan en gemensam diskussion har påbörjats. Genom att vara två eller fler i arbetet 
minskar risken för partiskhet (Polit & Beck, 2017). Detta har även minskat risken för 
att resultatartiklarna skulle feltolkas och inte blivit rättvist bedömda på grund av be-
gränsade kunskaper i engelska och om de metoder som använts, något som Kjellström 
(2017) varnar för. Hur de olika kategorierna och underkategorierna ska benämnas och 
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vilka data som ska in var, kan alltid diskuteras. Ingen data i resultatet ska passa in i 
mer än en kategori, men som Graneheim och Lundman (2004) konstaterar så är det 
inte alltid möjligt att skapa helt från varandra fristående kategorier när något så kom-
plext och ihoptvinnat som människors upplevelser undersöks. Formuleringen av kate-
gorier samt inkludering och exkludering av information, påverkar också tillförlitlig-
heten i en uppsats (Graneheim & Lundman, 2004). Det har varit svårt att få in allt, 
delar av resultatet kunde ha passat in under flera kategorier, men för att minimera 
riskerna för fel, har diskussioner förts fortlöpande under analysarbetet. Kategoriernas 
sammansättning och benämningar har gjorts om flera gånger. Likaså har vilken data 
som ska ingå eller ej, diskuterats. Det som vid en jämförelse mot syftet inte har passat 
in, har exkluderats. Trovärdighet handlar även om att kunna bedöma kategoriernas 
giltighet (Graneheim & Lundman, 2004). I vetenskapliga artiklar kan det göras genom 
att skriva in representativa citat. I brist på det, har en del konkreta exempel lyfts fram 
i resultatet. Flera gånger under processens gång har arbetet även lästs av handledaren 
och kurskamrater i handledningsgruppen. Genom detta ökar trovärdighet och pålitlig-
het (Henricson, 2017).  
 

Resultatdiskussion  
I resultatet framkom att upplevelsen av RA påverkade hela livet i olika grad. En plötslig 
vändning, allt ställdes på ända. Sjukdomen tvingade fram förändringar och anpass-
ningar i relationer och vardagsliv. Smärtan och sorgen gick hand i hand över det som 
inte längre kunde göras och över framtiden som inte blev som det var tänkt. 
 
Att känna sorg i samband med sjukdom är inte ovanligt, inte minst vid långvariga sjuk-
domar. Den gamla identiteten sörjs, friheten försvinner, kroppen sviker och tar kon-
troll över livet. I Ahlström (2007) beskrivs en kronisk sorg hos livslångt sjuka personer 
över att kroppen inte fungerade som tidigare, att olika aktiviteter inte kunde genomfö-
ras och att arbetslivet upphörde. Sorgen fanns över spruckna relationer och vänner 
som försvann. Det fanns även sorg över att livet blev ett annat än det tänka, och att 
identiteten och rollerna hade förändrats. Isaksson och Ahlström (2008) beskriver hur 
sorgen över förlusterna vid multipel skleros tog sig uttryck i nedstämdhet och humör-
svängningar, men också ilska och frustration. Om sorgen inte hanterades rätt ledde det 
till att personen fastnade i oro och passivitet och kanske försökte att dölja sjukdomen. 
Då kunde de även missa stödet som de så väl behövde. Sjuksköterskan behöver kun-
skap om sorg, att den är något naturligt som kan variera över tid. Sorgen och dess ut-
tryck är dessutom individuellt. I resultatet nämner deltagare saknad och sorg efter 
både mindre och större förluster, som att inte kunna ha högklackat eller bära sitt barn. 
Om sjuksköterskan fångar upp sorgen, vad det är personen saknar och önskar vore 
annorlunda och inte förminskar de behoven, kan sorgen bekräftas och konsekvenserna 
den leder till kan i bästa fall lindras och överbryggas. Ekman et al. (2011) lyfter perso-
nens egen berättelse som en stor del av den personcentrerade omvårdnaden, liksom 
vikten av att lära om livssituationen och hur sjukdomen påverkar just den personen. 
 
I upplevelsen av RA ingick sorg och förlust på flera plan i relationen till andra. Enligt 
Benzein et al. (2008) bör familjen ses som en enhet där delarna påverkar varandra 
och Alharbi et al. (2014) samt Ekman et al. (2011) talar om partnerskap som en viktig 
del i den personcentrerade omvårdnaden. Livsförändringen och sorgen som personen 
med RA upplevde, upplevs även av de närstående och i den mån personen vill, behöver 
sjuksköterskan även bjuda in familjen till partnerskapet. Matheson, Harcourt och 
Hewletts (2010) visar dessutom att partnern till en person med RA ser sig själv som 
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mycket viktig för hur personen ska kunna hantera sjukdomen. Samtidigt får många 
närstående bära en stor psykosocial börda, något som deltagarna kunde känna skuld 
och oro över. Sjuksköterskan behöver därför uppmärksamma familjemedlemmarna 
och deras behov. Dels för de närståendes välbefinnande, dels för att de ska orka och 
kunna stötta personen med RA. Sjuksköterskan behöver våga fråga personen, partnern 
och övriga familjen hur vardags- och samlivet fungerar och ta sig tid att lyssna till sva-
ret. Tillsammans med personen och familjen sätter sjuksköterskan upp strategier och 
mål och utvärdera dem sedan för att finna nya vägar i livet. Detta ingår i sjuksköters-
kans uppgifter (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Morgan och Yoder (2012) och 
Ekman et al. (2011) påpekar att personerna ur ett personcentrerat perspektiv ska upp-
muntras till att vara med i beslutsfattandet och att de ska ses som kompetenta att fatta 
beslut. Att respektera personens autonomi är inte bara det rätta ur ett etiskt perspektiv, 
utan också grundläggande ur ett personcentrerat perspektiv då det är personen som 
dagligen lever med konsekvenserna och oron som RA ger (Voshaar et al., 2015). Att 
vara med vid beslut uppgavs i resultatet ge känslor av kontroll och välbefinnande. 
 
I resultatet framkom att oavsett om personen ville det eller inte, innebar insjuknandet 
i RA en viss anpassning, förändring och beroende. Det gav begränsningar och en mins-
kad självständighet. Vägen till acceptans var lång för många. Detta beskrivs även av 
Bergsten, Bergman, Fridlund och Arvidsson (2011b), där sedan vägen till ett gott liv 
med RA beskrivs som att göra det bästa av situationen och att finna acceptans. Det var 
dessutom nödvändigt att ta tillvara på personliga resurser och låta sig hjälpas och stöt-
tas. I Lack et al. (2011) lyfts vikten av att ta kontroll över sjukdomen genom att bli 
problemlösare och anpassa sig efter sin kropps begränsningar för att kunna fortsätta 
med livet. Som Ekman et al. (2011) påpekar är också en del av personcentrerad om-
vårdnad att personen är fri att välja och har ansvaret för sina handlingar, personen kan 
inte bara ses som en passiv mottagare, utan måste också ses utifrån sin omgivning och 
sina förmågor. När livet förändras har sjuksköterskan en stor roll genom sin egen pro-
fession, men också som en sammanhållande kraft. Det kan innebära att tillsammans 
med övriga i det multiprofessionella teamet stötta personen till att lära känna sin kropp 
på nytt, hitta nya strategier och ta kontroll över sjukdomen. Det kan vara allt från hand-
fasta tips om alternativ smärtlindring och bra matvanor till att uppmuntra till regel-
bunden vila eller användning av olika hjälpmedel som kan leda till större självständig-
het. Om personen får hjälp att ta kontroll över kroppen, kan de även få bättre kontroll 
över livet. I Sjö och Bergsten (2018) berättar personer med RA att en av sjuksköters-
kans viktigaste uppgifter var att lära dem att ta hand om sig själva. Det personcentre-
rade förhållningssättet fick dem dessutom att känna sig mötta på sin egen nivå. Med 
personcentrerad omvårdnad är personen i centrum och ses som en hel person med 
fysiska, psykiska och sociala behov (Voshaar et al., 2015). 
 
Ett sådant bemötande är, tillsammans med att ta tillvara på personens egna resurser 
och möjligheter att handskas med sjukdomen, nog nödvändigt för att kunna stötta till 
att finna nya strategier och rutiner. Sjuksköterskan behöver vara uppmärksam på vilka 
resurser som finns i personens omgivning, vilket även Ekman et al. (2011) pekar ut som 
en del av en personcentrerad omvårdnad. Enligt Dekker och de Groth (2018) spelade 
den personliga och sociala bakgrunden, liksom omgivningen, roll för hur en person 
anpassade sig till en långvarig sjukdom. Gignac, Cott och Badley (2000) beskriver olika 
sätt som kroniskt sjuka anpassade livet på. Det var genom att välja, välja bort och göra 
saker mindre ofta, liksom att lägga mer tid på det som väljs, planera det noga och ta 
raster. Andra strategier var att kompensera för de förlorade funktionerna, som att an-
vända hjälpmedel eller göra saker på ett nytt sätt, eller att ta emot hjälp från andra. 
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Detta stämmer även överens med hur personerna i resultatet handskades med sjukdo-
men. 
 
I resultatet framkom att arbetet var en stor del av livet, men också något som föränd-
rats. Det stämmer väl med att arbetsförmågan ofta är nedsatt redan tidigt under sjuk-
domsförloppet och att det trots behandling finns en förhöjd sjukskrivningsrisk (Ale-
nius et al., 2018; Socialstyrelsen, 2012). Att inte kunna arbeta ledde till social isolering 
och minskat välmående. Det bekräftas av Holland och Collins (2016). Samtidigt var 
psykosociala och emotionella behov som förändrades i en förvandlad relations- eller 
arbetssituation, svåra att identifiera för vårdpersonalen och ofta ställdes inga frågor 
om detta (Ryan, Lillie, Thwaites & Adams, 2013). Men det är något sjuksköterskan 
borde försöka att förstå, då förlusten av arbetet blir en del av sorgen och smärtan. Att 
utifrån olika perspektiv stötta och undersöka hur personen fortfarande skulle kunna 
jobba är viktigt för sjuksköterskan och hela teamet, även ur ett samhällsperspektiv. 
 
Då RA är en livslång sjukdom kommer personerna ha kontakt med vården resten av 
livet. Det blir en väsentlig del av upplevelsen av att leva med RA (Poh, 2015). En syste-
matiskt och konsekvent genomförd personcentrerad omvårdnad vid långvariga sjuk-
domar, som tar hänsyn till personens behov och värderingar, kan leda till en mer ef-
fektiv sjukdomshantering (Ekman et al., 2011). Detta stöds av Voshaar et al (2015), 
som även tar upp undervisning som en av hörnstenarna i personcentrerad omvårdnad 
vid RA. Sjuksköterskan har en viktig roll när det gäller att informera och undervisa 
både personen och familjen, om sjukdomen, behandlingen och olika strategier. Detta 
återfinns i de europeiska rekommendationerna (van Eijk-Hustings et al., 2012) och en-
lig lag har personen rätt till information (SFS 2014:821). Undervisningen handlar om 
behandlingsalternativens för- och nackdelar och då ingår även att få vara delaktig i 
beslut om behandlingsmålen (Bergsten et al., 2011a; Smolen et al., 2016). Hur sjukdo-
men kan komma att utvecklas behöver tas upp (Crawford & Harris, 2015), liksom sam-
sjuklighetsriskerna (van Eijk-Hustings et al., 2012). Även om risken för depression och 
att kognitiva funktioner kan påverkas är väsentlig information (Gibofsky, 2012; McIn-
nes & Schett, 2011). Vid personcentrerad undervisning lär sig sjuksköterskan och per-
sonen av varandra (Ekman et al., 2011). På så vis kan det som lärs ut individanpassas 
och även sjuksköterskan skulle kunna få större kunskap och förståelse. Alla personer 
med samma kroniska sjukdom eller funktionsnedsättning har inte samma behov (Lep-
lege, 2009). Att tro att det är så, innebär att också att tro att alla behöver samma insat-
ser och att de får samma effekt. Med ett personcentrerat synsätt behövs i stället indi-
viduella och skräddarsydda lösningar. I resultatet framkom att RA kunde ta sig en 
mängd olika uttryck. Personligt anpassad information var något som efterfrågades och 
det gjorde det lättare att klara det dagliga livet. Detta lyfts även i van Eijk-Hustings et 
al. (2013). Bergsten, Bergman, Fridlund och Arvidssons (2011a) forskning visade att 
individanpassad undervisning och rådgivning också var vad vårdpersonalen själva an-
såg var den viktigaste uppgiften vid RA-omvårdnad.   
  
I resultatet brast ibland sjuksköterskans omvårdnad och bemötande. Det kan ha 
många orsaker, som tidsbrist, bristande kunskap och kompetens eller dålig organisat-
ion, men handlar i slutänden om att såväl sjuksköterskan som vården misslyckats med 
sitt personcentrerade uppdrag och bidragit till en ökad smärta. Genom empati, kun-
skap, yrkesskicklighet och praktiskt och emotionellt stöd, kan omvårdnaden få en 
personcentrerad prägel (Bala et al., 2012). I Ryan et al. (2013) berättas om hur perso-
ner med RA upplevde brist på förståelse från personalen, som påverkade smärtan på 
individuell, emotionell och social nivå. Korta besök och tidsbrist var också faktorer som 
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påverkade omvårdnadsupplevelsen (Kvrgic, Asiedu, Crowson, Ridgeway & Davis, 
2018).   
 
Personerna med RA kände sig ibland misstrodda, vilket kan spä på sorgen och smär-
tan. Sjuksköterskan har en viktig uppgift i att tro på och bekräfta personen. Det är 
också en etisk fråga att varje persons unika upplevelse av RA tas på allvar. Annars finns 
risken för vårdlidande (Kasén, Nordman, Lindholm & Eriksson, 2008). Att inte få vara 
med i beslut eller bli lyssnad på kan också leda till vårdlidande. Ekman et al. (2011) 
menar att det är en utmaning att ta emot personen på ett sådant sätt att ett förtroende 
byggs och att de hälsoresurser som finns upptäcks och att det ur ett etiskt perspektiv 
är vårdarens skyldighet att bekräfta personen. Detta är också en del av den personcen-
trerade omvårdnaden (Ekman et al., 2011). Samtidigt kan upplevelsen av RA vara svår 
att objektivt se eller mäta. Sjuksköterskan måste se helheten, då smärtan även inklu-
derar fatigue, stress, sorg och nedstämdhet. Smärtskattningen vid RA måste handla 
om både fysiskt och psykiskt mående, och göras vid mer än ett tillfälle för att förstås 
(Kvrgic et al., 2017). Ur personcentrerad synvinkel ska dessutom hänsyn tas till hela 
människan och omvårdnad måste vara organiserad utifrån personens behov och pre-
ferenser och inte standardiserade rutiner (Morgan & Yoder, 2012).  
  
I resultatet framkom att snabb diagnosticering och behandling kunde innebära mindre 
påverkan på livet. Det bekräftas även av Klareskog et al. (2009). Nackdelen är att de 
nyare medicinerna är dyra och risken finns att alla som kan ha nytta av dem inte får ta 
del av dem (Klareskog et al., 2009). Det är ett etiskt dilemma, men också ekonomiskt. 
Att inte ge bästa möjliga behandling och omvårdnad skulle på sikt kunna bli ännu dy-
rare för samhället genom exempelvis nedsatt arbetsförmåga och större hjälpbehov. Att 
en person med RA snabbt får rätt behandling, omvårdnad och stöttning, innebär inte 
bara en vinst och mindre lidande för individen och dess familj, utan också samhället. 
Detta bekräftas av Smolen et al., (2016), samt Strand och Khanna, (2010). Dessutom 
har hälso- och sjukvårdsorganisationen ansvar för att utveckla mer personcentrerade 
tillvägagångssätt för RA-vården (Bergsten et al., 20011a). 
 
Inom RA-omvårdnaden, med långa vårdrelationer och en komplex, individuell och på-
frestande sjukdomsbild kan ett personcentrerat förhållningssätt vara extra viktigt, lik-
som en god kommunikation och partnerskap. 
 

Slutsatser 

Även om många personer med RA generellt sett har mindre besvär i dag, innebär sjuk-
domen förändringar för livet med smärta, sorg och begränsningar i vardagen. Oavsett 
kontext och olika förutsättningar tycks symtomen ofta vara desamma och personerna 
måste mer eller mindre anpassa sig. Omvårdnadens fokus blir att stötta personen till 
att dels få ett så bra liv som möjligt, trots att det inte blivit som tänkt, dels hantera 
sjukdomen och dess symtom. Med kunskap om upplevelsen av RA kan sjuksköterskan 
bättre bemöta och hjälpa personen, oavsett i vilken vårdsituation de möts. Det är en 
grupp att ta lite extra hänsyn till. Ett personcentrerat förhållningssätt blir viktig, då det 
inte får tas för givet att alla med RA upplever sjukdomen likadant. Den kan dessutom 
ändras för samma person från en dag till en annan. Personer med RA vill bli trodda 
och bekräftade. Att försöka förstå alla aspekter av sjukdomen och möta dem i smärtan 
och sorgen är viktigt för sjuksköterskan, särskilt för den som träffar personen ofta. Det 
är även viktigt att våga ta upp känsliga frågor, som de om relationen och samlivet. 
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Kliniska implikationer 
Förhoppningsvis kan litteraturöversikten bli till hjälp för sjuksköterskor som vill veta 
mer om upplevelsen av att leva med RA. En aspekt är också att med rätt kunskap kan 
sjuksköterskan se tidiga tecken på om en person har RA, extra viktigt med tanke på att 
antalet personer som diagnosticeras med RA ökar för varje år. Och kanske kan uppsat-
sen även vara en hjälp till familjer och andra som finns i närheten av en person som 
lever med RA, för att öka förståelse av hur den komplexa sjukdomen kan upplevas och 
yttra sig.  
  
Det är intressant hur samhälle, kultur, religion och olika förutsättningar påverkar hur 
personer ser på livet och upplever sin situation. Därför skulle vidare forskning exem-
pelvis kunna handla om hur detta påverkar personer med RA. Intressant vore också att 
få reda på mer om hur sjuksköterskan kan stötta personerna vid långvariga sjukdomar 
som RA och den sorg som uppstår. 
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Bilaga I 
 
Tabell 1: Sökning i Cinahl *  
Datum  Sökord  Träffar  Lästa 

titlar  
Lästa 
abstrakt  

Lästa 
artiklar  

Kvalitets-
granskade  

Till 
resultat  

190211  rheumatoid arthritis OR RA  19 286            
190211  (rheumatoid arthritis OR RA) 

AND nurs* AND (patient OR per-
son) AND experience  

33   0  0  0  0  0 

190224 (rheumatoid arthritis OR RA) 
AND (nurs* OR car* OR health-
care professional*) AND (patient* 
OR person*) AND (living OR ex-
periences OR perceptions OR atti-
tudes OR views OR feelings) 

514   514  0  0  0  0 

190224  (rheumatoid arthritis OR RA) 
AND (nurs* OR car* OR health-
care professional*) AND (patient* 
OR person*) AND (living OR ex-
periences OR perceptions OR atti-
tudes OR views OR feelings) NOT 
juvenile  

462  462  81  15  9  6  

* Sökningen gjordes stegvis, vilket redovisas ovan, och det var den sista sökningen i tabellen 
som sedan användes för att få fram relevanta artiklar till resultatet. Detta då den sågs som 
tillräckligt stor för att kunna innehålla relevanta artiklar, men ändå inte ohanterligt stor. 
 



Bilaga II 
 
Tabell 2. Sökning i Medline * 
Datum  Sökord  Träffar  Lästa 

titlar  
Lästa 
abstrakt  

Lästa 
artiklar  

Kvalitets-
granskade  

Till  
resultat  

190228  (rheumatoid arthritis OR RA) 
AND (nurs* OR car* OR health-
care professional*) AND (patient* 
OR person*) AND (living OR ex-
periences OR perceptions OR atti-
tudes OR views OR feelings) NOT 
juvenile  

4 223   0  0  0  0  0 

190228  (rheumatoid arthritis OR RA) 
AND nurs* AND (patient* OR 
person*) AND (living OR experi-
ences OR perceptions OR attitu-
des OR views OR feelings) NOT 
juvenile  

659   350  0  0  0  0 

190228  (rheumatoid arthritis OR RA) 
AND nurs* AND (patient* OR 
person*) AND (living OR experi-
ences OR perceptions OR attitu-
des OR views OR feelings) NOT 
juvenile  

163  163  15  9  4  1  

* Sökningen gjordes stegvis, vilket redovisas ovan, och det var den sista sökningen i tabellen 
som sedan användes för att få fram relevanta artiklar till resultatet. Detta då den sågs som 
tillräckligt stor för att kunna innehålla relevanta artiklar, men ändå inte ohanterligt stor. 
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Protokoll för basala kvalitetskriterier för studier med kvalitativ metod 
 
Titel:  
Författare:  
Årtal:  
Tidskrift:  

 
Del I.  
Beskrivning av studien 
 
Beskrivs problemet i bakgrund/inledning?  Ja   Nej 
 
Kunskapsläget inom det aktuella området är  Ja   Nej 
beskrivet? 
 
Är syftet relevant till ert examensarbete? Ja  Nej  
 
Är urvalet beskrivet?    Ja  
 Nej  
 
Samtliga frågor ska besvaras med ja för att artikeln ska granskas med hjälp av frågorna i Del 
II. Vid Nej på någon av frågorna ovan exkluderas artikeln. 
 
Del II 
Kvalitetsfrågor 
 
Beskrivs vald kvalitativ metod?  Ja  Nej  

Hänger metod och syfte ihop?  Ja   Nej  
(Kvalitativt syfte – kvalitativt metod) 

Beskrivs datainsamlingen?   Ja  
 Nej 

Beskrivs dataanalysen?   Ja   Nej  

Beskrivs etiskt tillstånd/förhållningssätt/  Ja   Nej 
ställningstagande?      

Diskuteras metoden mot kvalitetssäkringsbegrepp (t ex tillförlitlighet och trovärdighet) i dis-
kussionen?   Ja   Nej  

Diskuteras huvudfynd i resultatdiskussionen?    
      
  Ja   Nej  

 



 

Sker återkoppling, från bakgrunden gällande, teori, begrepp eller förhållningssätt i diskuss-
ionen?     Ja  
 Nej 

 
 
Är resultatet relevant för ert syfte? 
Om ja, beskriv: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 
 
Om nej, motivera kort varför och exkludera artikeln: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 
 
Forskningsmetod/-design (t ex fenomenologi, grounded theory) 
 
…………………………………………………………. 
………………………………………………………… 
 
Deltagarkarakteristiska  
Antal……………………     
Ålder…………………....     
Man/Kvinna…………….     
 
 
Granskare sign: ………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Framtaget vid Avdelningen för omvårdnad, Hälsohögskolan i Jönköping/henr 
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Artikelmatris – inkluderade artiklar och dess kvalitet   
  
Författare/ 
År/tidskrift/ 
land/ 
databas  

Titel  Syfte  Forskningsdesign/metod  
Datainsamlingsmetod  
Urval  
Kvinnor/män  
Ålder  
  

Huvudresultat  Metodisk stu-
diekvalitet  
  

Ahlstrand, I., 
Björk, M., Thy-
berg, (I., Börsbo, 
B., & Falkmer, T.  
(2012).  
Disability and Re-
habilitation. 
Sverige. 
Sekundärsökning   
 

Pain and daily activities in 
rheumatoid arthritis. 

Att undersöka hur 
personer med RA på-
verkas av smärtan och 
hur det påverkar de-
ras dagliga aktivite-
ter.  

Kvalitativ design   
  
Semistrukturerade diskuss-
ioner i fokusgrupper.  
Innehållsanalys  
  
n= 33  
26 kvinnor/7 män  
34–73 år  
  

Smärtan vid RA påverkade aktivite-
ter i vardagen. Personerna upp-
levde frustration över att inte 
kunna göra vad de ville eller be-
hövde. Smärtan begränsade delta-
gandet i sociala sammanhang, och 
de blev beroende av familj och vän-
ner för att få vardagen att fungera. 
Aktiviteter kunde å andra sidan dis-
trahera från smärtan ibland.  
  

Hög kvalitet  
12/12  

Bala, S-V., Samuel-
son, K., Hagell, P., 
Fridlund, B., Fors-
lind, K., Svensson, 
B., & Thomé, B.  
(2017). 
Journal of Clinical 
Nursing. 
Sverige. 
Cinahl  
  

Living with persistent 
rheumatoid arthritis: a 
BARFOT study. 

Beskriva och förstå 
hur det är att leva 
med en ständigt aktiv 
och symtomatisk RA.  

Hermeneutisk fenomenologi  
  
Intervjuer  
  
n=10  
5 kvinnor/5 män   
56–78 år  
  

Att leva med en ständigt aktiv RA 
påverkade livet mycket. Det innebar 
smärtsamma symtom och behand-
lingar, liksom att stå ut med funda-
mentala förändringar och begräns-
ningar. Det var en ständig kamp 
med att klara livet och att bemästra 
sjukdomen. Den ledde till ett bero-
ende av familjen och omvärlden.  
   

Hög kvalitet  
12/12  

 



 

 
 

Bergström, M., 
Ahlstrand, I., Thy-
berg, I., Falkmer, 
T., Börsbo, B., & 
Björk, M.  
(2017). 
Scandinavian 
Journal of Occupa-
tional Therapy. 
Sverige. 
Sekundärsökning  
  

‘Like the worst toothache 
you’ve had’ – How people 
with rheumatoid arthritis 
describe and manage pain. 

Att undersöka hur 
personer med RA 
upplever och hanterar 
smärta i vardagen.  

Kvalitativ design  
  
Semistrukturerade intervjuer  
  
n= 33  
26 kvinnor/7 män  
34–73 år  
  

Smärtan vid RA tog sig uttryck på 
olika sätt, den kunde vara stark, 
svår, överväldigande och värkande 
med stelhet. För att hantera smär-
tan krävdes olika strategier för att 
lindra och anpassa sig till den. Den 
sociala miljön kunde både vara 
stöttande i hantering av smärtan, 
men också ha motsatt effekt.  
  

Hög kvalitet  
11/12  
Nej på fråga 12.  

Feldthusen, C., 
Björk, M., Fors-
blad-d´Elia, H., 
& Mannerkorpi, K.  
(2013). 
Clinical Rheuma-
tology. 
Sverige. 
Sekundärsökning  
  

Perception, conse-
quences, communication, 
and strategies for han-
dling fatigue in per-
sons with rheumatoid ar-
thritis of working age - a 
focus group study.  

Att undersöka hur 
personer med RA i ar-
betsför ålder upplever 
och hanterar sin fati-
gue i det dagliga livet.  

Kvalitativ design   
  
Fokusgrupper  
Kvalitativ innehållsanalys  
  
n=25  
19 kvinnor/6 män  
20–60 år  
  

Fatigue hos RA patienter upplevdes 
som en onormal trötthet som alltid 
fanns där i varierande grad. Den var 
intensiv, oväntad, gick inte att sova 
bort och hade sina egna skov. Den 
påverkade självbilden, det sociala 
livet, aktiviteter i vardagen liksom 
arbete. Fatigue var svår för andra 
att förstå och var inte heller något 
som diskuterades i mötet med vår-
den.  
  

Hög kvalitet  
12/12  

Flurey, A.C., Mor-
ris, M., Richards, 
P., Hughes, R., & 
Hewlett, S.  
(2014). 
Rheumatology. 
Storbritannien  
Sekundärsökning  
  

It's like a juggl-
ing act: rheumatoid ar-
thritis patient perspec-
tives on daily life and 
flare whilst on cur-
rent treatment regimes.  

Undersöka hur perso-
ner med RA upplever 
vardagslivet när de är 
under behandling.  

Kvalitativ design  
  
Semistrukturerade intervjuer 
med induktiv tematisk analys  
  
n= 15  
12 kvinnor/3 män  
  

Personer med RA upplevde dagliga 
symtom som de måste hantera. RA 
som varierade i grad gjorde livet 
oförutsägbart och osäkert, och 
medförde att livet fick anpassas för 
att minska RA:s påverkan.  

Hög kvalitet  
12/12  

 
 
 
 



 

 
 

Hughes, J.G., 
van Middendorp, 
H., Kool, 
M.B., Geenen, 
R., Dobkin, P.L., & 
Mäkeläinen, P.  
(2009). 
International 
Journal of Therapy 
and Rehabilitation. 
Storbritannien. 
Sekundärsökning   

Exploring the im-
pact of rheumatoid arthri-
tis on patients' lives...in-
cluding commentary by 
van Middendorp H et al.    

Utforska upplevel-
serna hos patienter 
med RA, för att förstå 
vilken inverkan som 
sjukdomen har på en 
persons liv.  

Grounded theory  
  
Djupintervjuer, de första 
ostrukturerade, sedan semi-
strukturerade  
  
n=13  
9 kvinnor/4 män  
51–72 år  
  

RA var en stor och signifikant livs-
förändrande faktor för många del-
tagare.   
Personerna upplevde smärta, mins-
kad rörelseförmåga, fati-
gue och sömnproblem. Men också 
känslomässiga störningar, försäm-
rad förmåga till att klara det dagliga 
livet och en minskad frihet.  
	 
  

Hög kvalitet  
11/12  
Nej på fråga 10.  

Kristiansen, T.M., 
Primdahl, J., An-
toft, R., & Hørslev-
Petersen, K.   
(2011). 
Musculoskeletal 
Care. 
Danmark. 
Cinahl  
  

Everyday Life with Rheu-
matoid Arthritis and Im-
plications for Patient Edu-
cation and Clinical Prac-
tice: A Focus 
Group Study.  

Undersöka vardagsli-
vet för personer med 
RA, med syftet att för-
bättra patientunder-
visning och klinisk 
praxis.  

Kvalitativ design  
  
Fokusgrupper, analyserades 
med kvalitativ innehållsana-
lys.   
  
n=32  
19 kvinnor/13 män  
31–88 år  
  

Identiteten förändrades vid RA, lik-
som kroppen med smärta och fati-
gue. Sjukdomen hade också en psy-
kologisk och känslomässig påver-
kan. Rollerna förändrades gente-
mot partnern, barnen, vännerna 
och jobbet. Nya vägar krävdes för 
att klara livet. Deltagarna beskrev 
betydelsen av den farmakologiska 
behandlingen, för deras sjuk-
dom, liksom mötet med sjukskö-
terska och läkare.  
  

Hög kvalitet  
12/12  

Kristiansen, T. M., 
Primdahl, J., An-
toft, R., & Hørslev -
Petersen, K.  
(2012). 
Musculoskeletal 
Care.  
Danmark. 
Cinahl  
  

It Means Everything:   
Continuing Normal-
ity of Everyday Life 
for People with Rheuma-
toid Arthritis in Early Re-
mission  
  

Att studera hur perso-
ner med RA, som är i 
ett tidigt sta-
dium av remission, 
upplever vardagslivet 
samt hur de upplever 
sjukvårdens stöd och 
vad de skulle behöva.  

Fenomenologi  
  
Intervjuer i fokusgrupper  
  
n=11  
7 kvinnor/4 män.  
48–81 år.  
  

Deltagarna var i ett tidigt sta-
dium av remission och upplevde att 
RA inte hade påverkat vardagslivet 
mycket. De fick hantera begräns-
ningarna och kunde tack vare be-
handling leva ett rätt normalt liv. 
Förutom medicin var relation med 
vårdpersonalen samt kontinuitet 
och sammanhang viktigt.  
  

Hög kvalitet  
12/12  
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Colón J., Ramasco-
Gutiérrez, M., 
García-Perea, E., 
...Sapena-Fortea, 
N.  
(2018). 
Clinical Nursing 
Research.   
Spanien.  
Medline  
  

Living With Rheumatoid 
Arthritis in Spain: A Qual-
itative Study of Patient 
Experience  
and the Role of Health 
Professionals 

Utforska hur det är 
att leva med RA i Spa-
nien, och vilket stöd 
personerna får, fram-
förallt av sjuksköters-
kan, i vården.  
  

Fenomenologi  
  
Djupintervjuer  
  
n=19  
15 kvinnor/4 män  
40–79 år.  
  

RA var en ensam upplevelse av dag-
lig smärta, fatigue och stelhet. Sjuk-
domen innebar en anpassning till 
det nya livet. En del försökte dölja 
symtomen. Det var svårt att leva 
med en ständigt försämrad självbild 
och de var motvilligt tvungna att 
lita på att medicineringen funge-
rade.  
Sjuksköterskan visade sig ha en li-
ten roll i RA-omvårdnaden.  

Hög kvalitet  
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C.S.C., Lahiri, M., 
Mak, A., & Cheung, 
P.P.   
(2017). 
Clinical Nursing 
Research.   
Singapore.  
Sekundärsökning   
  

Experiences of Pa-
tients With Rheuma-
toid Arthritis: A Qualita-
tive Study  

Att undersöka upple-
velsen av att leva med 
RA i Singapore, lik-
som behovet av stöd.  

Beskrivande kvalitativ studie  
  
Semistrukturerade intervjuer  
  
n= 16  
11 kvinnor/5 män  
31–76 år  
  

RA ledde till en förändrad fysisk ka-
pacitet och välmående, psykiska 
och känslomässiga utma-
ningar, samt förändringar i det so-
ciala livet. Olika copingstrate-
gier behövdes, liksom stöd från fa-
milj, vård och samhället.  

Hög kvalitet  
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Repping-Wuts, 
H., Uitterhoeve, R., 
van Riel, P., 
& van Achterberg, 
T.  
(2008). 
Journal of Nursing 
Studies. 
Nederländerna.  
Cinahl  
  

Fatigue as experienced by 
patients with rheuma-
toid arthritis (RA): A qual-
itative study.  

Att undersöka upple-
velsen av fatigue ur 
patientens synvinkel.  

Kvalitativ design  
  
Skriftliga formulär för att 
mäta fatique.  
Semistrukturerade intervjuer  
  
n=29   
17 kvinnor/12 män  
36–80 år  
  

Fatigue påverkade vardagen med 
en varierande grad av intensitet och 
duration. Den var frustrerande 
och orsakade ilska, påverkade var-
dagssysslor, fritid och attityder.  

Hög kvalitet  
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Social aspects of liv-
ing with rheumatoid ar-
thritis: a qualitative de-
scriptive study in Soweto, 
South Africa –a low re-
source context.  

Att studera personliga 
och sociala konse-
kvenser av RA hos 
kvinnor som lever till 
stor del under fattiga 
förhållanden.  

Kvalitativ fallstudie  
  
Semistrukturerade intervjuer  
  
n=60  
Kvinnor  
29–70 år  

Att leva med RA innebar smärta 
och stelhet som ledde till svårig-
heter i vardagen, ett beroende av 
andra och påverkan på det sociala 
livet och arbetet.   

Hög kvalitet  
12/12  
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Sverige. 
Cinahl  
  

Dilemmas of participation 
in every-
day life in early rheuma-
toid arthritis: a qualita-
tive interview study (The 
Swedish TIRA Project)  

Att studera upplevel-
sen av problem i var-
dagslivet hos patien-
ter med RA i ett tidigt 
skede, särskilt vad 
gäller begränsningar i 
viktiga livsaktiviteter.  

Kritisk incidentteknik  
  
Semistrukturerade intervjuer  
  
n=48  
34 kvinnor/14 män  
20–63 år  
  

Redan tre år efter diagnostice-
ringen, beskrev många RA-patien-
terna olika problem och hinder i 
vardagslivet, trots att de tidigt fått 
modern farmakologisk och multi-
professionell behandling. Proble-
men beskrivs utifrån ICF-klassifice-
ringarna Personlig vård, Hemliv, 
Mellanmänskliga interaktioner och 
relationer samt Samhällsgemen-
skap, socialt och medborgerligt liv.  
  

Hög kvalitet  
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Östlund, G., Björk, 
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Sverige.  
Sekundärsökning  
  

Lived Experiences of Sex 
Life Difficulties in Men 
and Women with Early RA 
– The Swedish TIRA  
Projekt.  
  

Att undersöka hur 
sexlivet (funktion och 
relation) upplevs av 
män och kvinnor med 
tidig RA.  

Kritisk incidentteknik  
  
Intervjuer  
Innehållsanalys   
  
n=45  
24 kvinnor/21 män  
20–63 år  
  

RA påverkade sexlivet negativt, ge-
nom trötthet och smärta, men även 
emotionellt när den sexuella funkt-
ionen påverkades, sexlusten mins-
kade och den sexuella relationen 
ansträngdes. Problemen var inte 
något som togs upp med vården.  
  

Hög kvalitet  
12/12  

  


